
Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 319 Vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján nyert közel 7,5 millió
forintos állami támoga-
tást erre a célra. Az ingye-
nes meleg ebéd biztosítá-
sa a tanév végeztével,
vagyis június 16-val el is
kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté riu -
ma biztosítja a város számá-
ra az előzetes igényfelméré-
sek alapján. E szerint az idén
nyáron 319 gyerek, augusz-
tus 28-ig kapja ingyen a
meleg ebédet, amelyet az
iskolában is el lehet fogyasz-
tani, ám a több éves tapasz-
talat azt mutatja, hogy in -
kább hazaviszik a családok
az ebédet. Erre most is van
lehetőség. Vámospércs Kép -
viselő-testülete arról is hatá-
rozott, hogy amennyiben a
központi támogatás összege
csökkenne, abban az eset-
ben az étkeztetésben résztve-
vők kiválasztásáról - az álta-
lános iskola, az óvoda, a csa-
ládsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat vezetője, valamint
a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézője által előké-
szített javaslat alapján – a
képviselő-testület illetékes
bizottsága dönt, természete-
sen a családi jövedelmi vi -
szonyok és a rászorultsági
szempontok alapján. Az in -
gyenes étkezési lehetőség az
óvodai nyári szünet alatt a
legkisebbeknek is jár.

Már többéves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában, sok családban bi -
zonytalan lenne, hogy az is -
kolás, vagy óvodás korú gyer-
meknek jut e minden napra
meleg ebéd. Éppen ezért
Ménes Andrea polgármester
és a város vezetése már évek
óta nagy gondot fordít arra,
hogy pályázat útján előte-
remtse a nyári tanítási szü-
net idejére is az ehhez szük-
séges forrásokat. Bálega
Jánosné vezetésével a kony-
hai dolgozók nagy tapaszta-
lattal rendelkeznek már
abban, hogy az előírt költ-
ségösszegen belül tápláló és
ízletes ételt főzzenek min-
den nap. Mindig is elégedet-
tek voltak azok, akik kóstol-
ták a főztjüket, pedig a 440
forintos költségkeret aligha
engedi meg, hogy tervezés
nélkül bármilyen alapanyag-
ból dolgozzanak. Annak is

kialakult rendje van már,
hogy a szociális nyári étkez-
tetéshez szükséges zöldsége-
ket és más fontos terméke-
ket lehetőség szerint helyi,
és környékbeli őstermelők-
től szerzik be. Ezzel részben
csökkenthetők a beszerzési
árak, másrészt pedig az itt
élő gazdák biztosan számít-
hatnak arra, hogy terményei-
 ket, termékeiket biztosan
átveszik és ki is fizetik. A heti
menü igen ínycsiklandó
egyébként, mivel az cikk írá-
sakor hétfőn rizsleves vala-
mint sertéspörkölt tésztával
és uborkasalátával várta a
gyerekeket, kedden tarho-
nya leves, zöldbabfőzelék
fokhagymás aprópecsenye
került az asztalra, szerdán
paradicsomleves és rántott
sertéskaraj volt rizibizivel,
csütörtökön gulyásleves, va -

nília krémes fánk és gyü-
mölcs volt a menü, pénteken
pedig gyümölcsleves volt
paprikás krumplival, kol-

básszal és fejes salátával. Jó
étvágyat kívánunk!

E.          

Megújul a 48-as
számú főút
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Magyarország Kormá -
nya az 1696/2014. (XI.
26.) számú határozatá-
ban döntött az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (to -
vábbiakban: IKOP) köz-
lekedésfejlesztési beru-
házásainak indikatív
(elő zetes) listájáról.

A kormányelőterjesztést a
Nemzeti Fejlesztési Minisz -
térium Közlekedés politi ká -
ért Felelős Államtitkársága
készítette, Tasó László állam-
titkár hagyta jóvá.

Korábban a híradásokban
megjelent, hogy több, ki -
emelkedő nagy jelentőségű
közlekedéssel összefüggő
beruházás között, a 48-as
számú másodrendű főút,
régóta húzódó felújítása is
szerepel. 

A 2007-2013 közötti uniós
pénzügyi ciklusban, amikor
2700 milliárd Ft volt felhasz-
nálható közlekedésfejlesz-
tésre, és a transzeurópai köz-
lekedés hálózaton kívüli
utakra is korlátozás nélkül
lehetett uniós forrásokat fel-
használni, de a 48-as és a 471-
es utakat kihúzták a listáról. 

A Hajdú-Bihar megyei
közgyűlés dr. Juhászné Lévai
Katalin vezetésével, 2006
nyarán ezzel bosszulta meg a
tavaszi választási vereséget,
büntetve a választókerület
lakóit és a közlekedőket.

A 2014-2020 közötti uniós
időszakban közösségi forrá-
sokból lényegesen keve-
sebb, mintegy 1500 milliárd
Ft használható fel közleke-
désfejlesztésre, és ebből is
mindössze 500 milliárd Ft
közútfejlesztésre. 

Ezért kiemelkedő jelentő-
ségű, hogy a kormány
2020-ig további, közel
bruttó 1000 milliárd Ft
hazai költségvetési for-
rás felhasználásáról dön-
tött. Ez utóbbiból finanszí-
rozható a 471-es számú főút
hajdú-bihari szakaszának ka -
pacitásbővítése és felújítása.

A 48-as számú főút 11,5
tonnás burkolat megerő-
sítése és kapacitásbővíté-
se az IKOP keret 4. priori-
tásának terhére valósul-
hat meg.

A beruházás előkészítése
és bonyolítása a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(továbbiakban: NIF Zrt.) fel-
adata, végrehajtása a minisz-
tériumi elrendeléssel indul-
hat.

A NIF Zrt. tájékoztatása
szerint Tasó László közle-
kedéspolitikáért felelős
államtitkár elrendelte a
48-as számú másodrendű
főút fejlesztésének előké-
szítését és végrehajtását.
Az elrendelés ér telmében a
beruházás kivitelezésének
legkésőbb 2017-ben meg
kell kezdődnie és 2019-
ben be kell fejeződnie.

A beruházás az országha-
tárig tart és az előzetes költ-
ségbecslés szerint (18 milli-
árd Ft-ba) kerül. Az uniós 85
%-os mértékben biztosít hoz-
zá forrást, a 15%-ot a hazai
önrészt a költségvetés finan-
szírozza.

A kapcsolódó gazdaság-
fejlesztési program kereté-
ben a Nyírábrányi Határ -
állomás nagyhatárrá történő
fejlesztése, óriási lendületet
adhat a régió gazdaságának.

Tasó László államtitkár

Ezen a nyáron sem lesz éhes gyerek 
Vámospércsen

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben
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Polgármesteri napló

1914 nyarán szerte Európá-
ban ujjongó tömegek fogadták 
a háború kitöréséről szóló hí-
reket. A ránk maradt filmhír-
adók nem megrendezett jele-
neteket mutatnak. Hullottak 
a virágok, szóltak az indulók, 
hadi sikerekre vágyó katonák 
parádéztak. Néhány hetes 
kalandra számítottak, csak a 
legpesszimistábbak gondoltak 
arra, hogy a háború akár fél 

évig is eltarthat. 
Ez a hangulat ma-
gával ragadta a kor 
kiemelkedő szel-
lemi nagyságait is. 
Közülük voltak, 
akik nagyszerű-
nek, csodálatos-
nak, szépnek, test-
vérinek nevezték 
a háborút. Keve-
sen akadtak, akik 
a háborút az első 
pillanattól Európa 
és az európaiság 
fenyegetésének 
tekintették, még 
kevesebben, akik 
hangot is adtak 
aggodalmuknak. 

Romain Rolland, Jean Jaures, 
Thomas Mann, nálunk Ady 
Endre. Az 1914 nyarán hadra 
kelt hétmillió emberből az év 
végére egymillió már nem élt. 
Néhány hónap elég volt ah-
hoz, hogy a dalolva frontra in-
duló életerős, fiatal férfiakból 
hősi halottak legyenek. Hősi 
halott lett, élete virágában, hu-
szonkét évesen Telegdy Kár-
oly (1892-1914), ifjú tanító, a 

hadseregben zászlós, akinek 
síremléke, mesterien faragott 
mellszobra a vámospércsi 
sportpálya melletti sírkert-
ben található. Telegdy nem 
Vámospércsen született, ha-
nem Nagyvárad mellett, nem 
is itt hunyt el a harcokban, ha-
nem a Zempléni-hegységben, 
a világháború első évében, 
hamvai és megrendítő, voná-
sait élessé és elevenné tevő 
síremléke mégis itt található. 
A miértekre még nem tudjuk 
a válaszokat. A Debreceni Re-
formátus Lap ekként számol 
be a haláláról: „Mély fájdalom-
mal jelenti a kisszántói ref. 
egyház presbytériuma, hogy 
szeretett tanítója Telegdy Kár-
oly 4-ik honvéd gyalogezred-
beli zászlós a zemplénmegyei 
Kispolány község határában el-
lenséges golyótól találva 1914. 
november hó 27-én, délután 
négy órakor hősi halált halt. 
A szülők féltett kincse, egyhá-
zának buzgó népnevelője egy 
újabb babért fűzött a refor-
mátus tanítóság által szerzett 
hősi dicsőséghez, mert édes 
és dicső a hazáért meghalni! 

Emléke örökkön élni fog kö-
zöttünk!” 2018-ban az első 
világháború lezárulásának szá-
zadék évfordulójára emléke-
zünk, szerte a világban. Az év-
százados távolság egyszerre túl 
közelivé, másrészt végtelenül 
távolivá teszi az eseményeket. 
Nem élnek már túlélői, hősei, 
áldozatai, szemtanúi köztünk. 
A nemzet (benne a kisközös-
ségek) feladata és felelőssége, 
hogy megőrizze, feltárja és az 
elkövetkező generációk szá-
mára is hozzáférhetővé tegye 
az áldozatvállalás nagysze-
rűségét. Vámospércs Város 
Önkormányzata a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődé-
si Egyesülettel együtt ezért 
hirdette meg „Katonadolog” 
elnevezésű kezdeményezését. 
Méltó módon szeretnénk meg-
emlékezni az első világháború 
lezárásának centenáriumán a 
fronton harcoló, hazájukért 
életüket áldozó magyar kato-
nákról, valamint a hátország-
ban, áldozatok árán megma-
radó családokról. Szeretnénk 
bemutatni helyi emberek kato-
nafotóit, vámospércsiek kitün-

tetéseit, leszerelő dokumen-
tumait, korabeli fegyvereit, 
térképeit, háborús emléktár-
gyait (emlékpoharaktól kezd-
ve bélyegeken át a fogságból 
vagy a frontról hozott, saját ké-
szítésű használati tárgyakig). 
Abban reménykedünk, hogy 
előkerülhet néhány családi 
levél, napló, feljegyzés, írásos 
dokumentum is. Ha valakinek 
tudomása van katonasírokról, 
kérjük, jelezze. Kérjük mind-
azokat, akik fontosnak tartják 
a hősökre való emlékezést, 
hogy álljanak kezdeményezé-
sünk élére.  Az eredeti relikvi-
ákat és fotográfiákat tárlókban 
állítjuk ki, majd a kiállítás zá-
rását követően visszaszolgál-
tatjuk tulajdonosaiknak őket.  
A kiállítás megnyitóját Hajdú-
Bihar megye napjára (novem-
ber 22.) szeretnénk időzíteni. 
Olvassuk együtt az első világ-
háborúban a fronton harcoló 
ifjú, hősi halála miatt pedig 
örökifjú Gyóni Géza sorait: „S 
mire földre omlik, ó iszonyu 
omlás, - /  Szép piros vitézből 
csak fekete csontváz.” Gyóni 
Géza egyszerű közlegényként 

szolgált a hadseregben. Sor-
sa az ostromzár alatt vívódó 
Przemysl várába vezette; ott, 
a hősi küzdelmében hörgő 
várban jelentek meg versei, 
melyeknek néhány példánya 
repülőgépen szállt Budapest-
re. A versekben a harctéren 
szenvedő és hazavágyó kato-
na énekelt; azon a szép, tiszta 
hangon, amelyből hiányzott 
minden hősködés, de annál 
teljesebb volt az igazi hősies-
ség. A versek nagy feltűnést 
keltettek; egy nemzet ismert 
bennük magára. Gyóni Géza 
életének regénye orosz fogság-
ban ért véget tragikusan. Szíve 
még mindig orosz földben 
porlad... A „Katonadolog” című 
kezdeményezésünktől azt 
várjuk elsősorban, hogy meg-
tudjuk, mely hadszíntereken 
harcoltak a vámospércsiek, 
kik voltak ők, milyen rangban 
szolgáltak, hogyan vészelték 
túl a küzdelmeket. Kívánok 
mindannyiunknak méltó em-
lékezést.

Ménes Andrea
polgármester

Van víziónk, van tervünk és támogatásunk –
átfogó infrastrukturális fejlesztések Hajdú-Bihar megyében

Tasó László országgyűlési 
képviselő a Debrecen Televí-
zió Közügy című műsorában 
adott részletes tájékoztatást a 
48-as főút induló felújításáról, 
a nyíradonyi központú Euró-
pa Kapu Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműkö-
dési Csoportosulás terveiről, 
továbbá a megyét érintő, a 
következő években megvaló-
suló, átfogó infrastrukturális 
fejlesztésekről. 

Több mint 26 km hosz-
szan újítják fel a 48-as számú 
főút Debrecen és Nyírábrány 
közti szakaszát. A következő 
években több csomópontban 
megerősítik és kiszélesítik a 
burkolatot. A teljes útfejlesztés 
összege meghaladja a 13 mil-
liárd forintot. Tasó Lászlónak 
közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárként is kulcsszere-
pe volt e fejlesztés kidolgozásá-

ban, ami 2014. novemberében 
került a Kormány elé először. 
Az 1388-as kormányhatározat 
arról a kedvező fordulatról 
számol be, hogy a kormány 
megemelte az éves fejlesztési 
keretét és megerősítette, hogy 
forrást rendel a 48-as főút fel-
újításához. A munka 2018 utol-
só negyedévében kezdődik, 
és két nagy ütemből fog állni: 
a vámospércsi belterületi sza-
kaszból és a projekt nagy ré-
szét kitevő külterületi szakasz-
ból.  Tasó László közölte, hogy 
11,5 tonnás burkolat megerősí-
tés valósul meg és 12 méteres 
koronaszélességűvé válik a 48-
as számú főút, aminek ered-
ményeképpen nem lesz súly-
korlát, tehát valamennyi jár-
mű közlekedhet rajta. Mindez 
fontos lépés ahhoz, hogy egy 
következő beruházási fázisban 
elkészülhessen a teherforga-

lomra is alkalmas nagyhatár-
átkelő Nyírábrányban, ami 
a koncepció egyik lényege. 
A burkolatmegerősítés és az 
aszfalt minőségének fejlesz-
tése, a járműosztályozó cso-
mópontok kialakítása azért is 
fontos, hogy a nagyhatár-át-
kelő megnyitását követően a 
közlekedés gyorsabbá, kom-
fortosabbá, egyszersmind biz-
tonságosabbá váljon.  Jelenleg 
Csengersima és Ártánd nagy-
határ-átkelők között 184 km 
van, ami óriási probléma és 
távolság. A nyírábrányi átkelő 
felfejlesztése kulcskérdés a 
kereskedelem és a határ menti 
települések és térségek közti 
kapcsolatépítés szempontjá-
ból. 

Tasó László előretekint, sze-
rinte „a 48-as és a 47-es főutak 
összekötésével is foglalkoz-
nunk kell, hiszen, ha megépül 

a kétszer két sáv a Debrecen 
belterületi szakaszon, úgy kell 
kalkulálni, hogy rövid időn be-
lül meg tudjuk építeni a deb-
receni körgyűrűt is (vagyis 
a 47-es, 48-as, 471-es és a 4-es 
utak is be legyenek kötve ebbe 
a hálózatba). Reményeink sze-
rint tíz éven belül mindez ki-
vitelezhető lesz. Debrecen si-
kere annak köszönhető, hogy 
kiváló szakember bázissal 
rendelkezik, kiváló támogatói 
vannak, nagy lobbiereje, a hu-
mán- és termelői infrastruktú-
ra rendelkezésre áll, a közleke-
dési fejlesztések is sokat lendí-
tenek rajta. A BMW érkezése 
mérföldkő Debrecen életé-
ben, a BMW gazdasági vonzás-
körzetében csaknem 10.000 új 
munkahely jön létre. A BMW 
nagyberuházása, a nemzetközi 
repülőtér folyamatos fejleszté-
se mások számára is azt sugall-

ja, hogy érdemes Debrecenbe 
jönni. Épül az intermodális 
közlekedési központ, épülnek 
a bekötőutak, szerencsés a 
csillagok állása a cívisváros fe-
lett. Nekünk fontos az is, hogy 
a Debrecenbe a környékről 

érkező, tízezres nagyságren-
dű munkavállalók esetében az 
ingázás percekben és ne órák-
ban legyen mérhető.”

Jó az irány, az út is jó lesz!
Vámospércs Városi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 
Ménes Andrea polgármester 
kezdeményezésére és javas-
latára arról határozott, hogy 
– a város újkori történetében 
egyedülálló pénzügyi nagy-
ságrendben – közel 100 mil-
lió forint értékben útfelújí-
tásokba kezd. A vállalkozás 
egyik különlegessége abban 
áll, hogy a hosszú évek óta 
tartó fegyelmezett és körülte-
kintő gazdálkodás, pénzügyi 
tervezés lehetővé teszi, hogy 
a felújítást a város önerőből 
valósítsa meg. 

Vámospércsi Hírek: 
Mérföldkő a város életében 
az önkormányzati utak tel-

jes mértékben önerőből tör-
ténő felújítása. Az önerős 
útrehabilitációhoz ráadásul 
nagyon szervesen kapcsoló-
dik egy másik nagy volumenű 
projekt, a 48-as főút felújításá-
nak első tényleges fázisa, ami 
a vámospércsi belterületi sza-
kaszt jelenti. Mekkora szere-
pet játszik az Önkormányzat 
életében az infrastrukturális 
fejlesztés?

Ménes Andrea: Telepü-
lésstratégiai jelentőséggel bír 
természetesen. Pályázati ter-
veinket úgy állítjuk össze min-
den alkalommal, hogy az inf-
rastrukturális szempontokat 
is előtérbe helyezzük. Tapasz-
taljuk ugyanakkor, hogy erre a 
pályázatok nem mindig bizto-

sítanak lehetőséget. Ezért is na-
gyon fontos, hogy a hatékony 
és fegyelmezett pénzügyi ter-
vezés és gazdálkodás gyümöl-
cse beérett idén. Vámospércs 
Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 21/2018-as ha-
tározatával úgy döntött, hogy 
az önkormányzat az idei költ-
ségvetési rendeletben utak fej-
lesztésére jóváhagyott bruttó 
92 millió forint előirányzatot, 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő utak fejlesztésére fordítja. 
Ebből az összegből 7 millió Ft 
a Hajnal utca felújítására el-
nyert pályázati támogatás saját 
forrásaként került elkülönítés-
re, így 85 millió Ft szabadon 
felhasználható összeg állt ren-
delkezésre.

Vámospércsi Hírek: Tech-
nikailag mit jelent a felújítás? 

Ménes Andrea: A HB.ce 
Mérnöki Szolgáltató, Építő 
és Kereskedelmi Kft-vel kö-
töttünk szerződést, az utcák 
helyszíni bejárását követően, 
elkészült egy szakmai javaslat, 
amelyet megismert és elfoga-
dott a képviselő-testület. Az 
ügyvezető, Hossó Attila mér-
nök az anyagban tételesen 
szerepelteti az utcák állapotát, 
valamint javaslatot tesz azok 
kiépítésére kétfajta műsza-
ki tartalommal. Az egyik egy 
kavicsos, a másik pedig mart 
aszfaltos útalap megépítése. A 
szakmai javaslat az utóbbi volt, 
hisz sokkal tartósabb megol-
dást nyújt a mart aszfalt, nem 

kátyúsodik ki olyan hamar. 
Természetesen ez a költsége-
sebb, de tartósabb megoldás! 
Arra törekedtünk, hogy minél 
több utcát érintsen a rekonst-
rukció, ezért további 16 millió 
forintot csoportosítottunk át, 
a tartósabb műszaki tartalom 
megvalósítása érdekében.

Vámospércsi Hírek: Mely 
utcákat érinti a felújítás?

Ménes Andrea: Az önerős 
útfelújítás tizenegy utcát érint, 
ezek a következőek: Csoko-
nai, Futora, Hegyalja, Irinyi Já-
nos, Irinyi-köz, Kendereskert, 
Orgona, Rákóczi, Szabadság, 
Zrinyi, Vörösmarty utca. Tisz-
tában vagyunk vele, hogy még 
több útépítésre lenne szükség, 
de ebben az évben nagyon so-

kat lépünk előre, amennyiben 
megvalósul a fentebb számba 
vett saját erős beruházás mel-
lett a Hajnal utca burkolat-fel-
újítása, illetve az Acsádi út és a 
Csillagos dűlő rekonstrukciója, 
melyet a Vidékfejlesztési Ope-
ratív Program előirányzatából 
támogattak.

Vámospércsi Hírek: Mi-
kor kezdődhetnek el a mun-
kálatok?

Ménes Andrea: A kivitele-
ző kiválasztásához a Kbt. 115§-a 
szerint nyílt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása szükséges, mely 
kiírás szakmai előkészítése van 
jelenleg folyamatban. Terveink 
szerint a munkálatok még az 
ősszel elkészülnek!



Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2018. augusztus 31-i állapot szerint

Adózó neve Adóazonosító
jele Lakcím Adótartozás

összege/Ft

Czeglédi Andrásné (E.V.) 67169100-1-29 4078 Debrecen Haláp Tanya 309. 113 250
Germán Ferenc (E.V.) 77463113-2-29 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 159 462
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs Nagy u. 94. 62 970

Nagy Ferenc (E.V.) 74919811-1-29 4287 Vámospércs Vasút u. 21. 114 500

Nagy Károly (E.V.) 64242842-2-29 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000
Rosenfeld László (E.V.) 47644007-2-09 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 998 371
Kacsó Sándor (E.V.) 65589052-2-29 4287 Vámospércs, Szőlős u. 29. 151 100

Összesen: 2 044 413

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2018. augusztus 31-i állapot szerint

Gazdasági társaság 
megnevezése Adószáma Székhelye Adótartozás

összege/Ft
 

Dante Shoes Kft.
“felszámolás alatt” 25432729-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 756 617

Mauro Shoes Kft.
“felszámolás alatt” 24965604-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 34. 1 523 012 

Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 426 210

Polivill Elektro Kft. 24925615-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 185 513
Balogh-Vámos 
Transz Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 388 719  

Nyírfa Transped 
Kft. 25568688-2-09 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 28. 238 800  

Kratom-Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs, Jókai u. 2. 197 322  
Revopart Trade Kft. 24381321-2-09 4287 Vámospércs, Báthori kert 2201. 118 884  
Margaréta Vendég-
látó Szövetkezet 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 105 550  

Összesen: 3 408 742

Házasságkötés:

Molnár Szilárd éS Vincze AnitA erzSébet

oSMAn nándor éS Kerti beAtrix

Akik már nincsenek közöttünk:

bálegA Sándor  
KoVácS JózSefné (terdiK KAtAlin)
nAgy gyuláné (Sándor JuliánnA)

nAgy iStVánné (oláh ilonA)

A n y A k ö n y v i  h í r e k

ö n k o r m á n y z A t i  h í r e k
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete 2018. augusztus 8-ai és augusztus 28-ai ülésén 
döntött 

az Óvoda alapító okiratának módosításáról, mivel szep-• 
tember 1-jétől az Óvoda nem működhet összevont intéz-
ményként a bölcsődével. Az Önkormányzat városban mini 
bölcsőde kialakítását tervezi, amelyre pályázatot szeretnénk 
benyújtani. Az épület tervezési feladatai folyamatban van-
nak. 

Jogszabályváltozás miatt módosult a hulladékgazdálko-• 
dásról szóló rendelet, ez azonban a lakosságot nem érinti.

Tisztelt Lakosság!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, 
hogy azok, akik földgázszolgáltatást nem vesznek igénybe 
és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intéz-
kedésében, háztartásonként (lakóingatlanonként) megkap-
hassák az egyszeri természetbeni támogatást. A 1364/2018. 
(VII. 27.) kormányhatározat alapján háztartásonként egy 
igénybejelentés nyújtható be a Vámospércs Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályánál (4287 
Vámospércs, Béke u. 1. fsz. 4. ajtó) legkésőbb 2018. ok-
tóber 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jog-
vesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton meg kell jelölni az 
igényelt fűtőanyag fajtáját, mely később nem módosítható. 
Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az 
adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási he-
lye.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi. III. törvény 4. §. (19 bekezdésének f) pontja szerint ház-
tartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közös-
sége. Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intézkedésében már részesült.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező ház-
tartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Felhívom 
a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntető jogi 
felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, 
hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív 
vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. 
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, 
hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000 Ft 
összegű juttatásban a gázszolgáltató által, az igénybejelenté-
sekor rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysér-
tési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – bünte-
tőeljárást kezdeményez. 2018. október 15-ig csak az igény-
bejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás 
kiosztásáról, átvétel helyéről későbbi időpontban adunk 
tájékoztatást a Kormány további döntése szerint.

Ménes Andrea 
polgármester

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Bálega Sándor

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

KovácS JózSefné (TerdiK KaTalin)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

nagy gyuláné (Sándor Juliánna)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

nagy iSTvánné (oláh ilona)
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

és mélységes gyászunkban részvéttel osztoztak

Felhívás önkormányzati pályázatra!

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
Testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet 4287 
Vámospércs, Nagy u. 28.  intézményvezető (maga-
sabb vezető) beosztás ellátására.
Főbb feladatok: Az intézmény szakszerű működtetése, a 
vezetéshez kapcsolódó munkáltatói és egyéb feladatok el-
látása, figyelemmel a hatályos jogszabályi előírásokra foglal-
takra.
Állás betöltéséhez tartozó elvárások:

főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellék-––
lete szerinti felsőfokú szakirányú végzettség, szakképe-
sítés,
szociális területen szerzett – legalább 3-5 év szakmai ta-––
pasztalat, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,––
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen ––
előélet.

A pályázat publikálásra került a kozigallas.gov.hu por-
tálon, illetve a részletekkel kapcsolatos bővebb infor-
mációt a  www.vamospercs.hu honlapon szerezhet.

A Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
közleménye

Számos eset előfordulhat a gyermekek, a kamaszok, a fi-
atal felnőttek életében, amikor a korábban rájuk jellemző 
viselkedés, hangulat a környezet számára látható módon és 
tartósan megváltozik, ilyenkor érdemes pszichológus segít-
ségét kérni. Miben tud segíteni a pszichológus? A magatartá-
si, beilleszkedési problémák, a nyugtalan viselkedés, a meg-
változott családi-élethelyzetek, a kamaszkori nehézségek 
(például párkapcsolatban), szorongások (fél az iskolai dol-
gozatoktól, felelésektől, rágja a körmét, bepisil éjszaka vagy 
nappal, visszatartja a székletét, álmatlansággal küzd, fél a sö-
tétben, gyakori rémálmai vannak, dadog, vagy nem beszél, 
tik-kel) kezelésében. A pszichológus tanácsokat tud adni, 
javaslatokkal élhet, ha a gyermek teljesítménye a korábbiak-
hoz viszonyítva leromlik, nevelési problémák jelennek meg, 
a gyermek olyan testi betegségektől szenved, melynek hátte-
rében szervi ok orvosi kivizsgálást követően nem fedezhető 
fel (hasfájás, fejfájás, szédülés stb.). Hová fordulhatunk ezek-
ben az esetekben? Telefonon: 06-52/591-031; személyesen: 
4287 Vámospércs, Piac utca 4., hétfőtől csütörtökig 8-15 óra 
között, pénteken 8-12 óra között. Ki jelentkezhet? 3-18 éves 
korú gyermek/serdülő, szülői hozzájárulással. Az egyszeri 
meghatalmazási nyomtatvány letölthető a városi honlapról.

Ménesné Vincze Anikó 
Tagintézményvezető

Lomtalanítás

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Vámospércs Városi Önkormányzattal való egyeztetést köve-
tően az őszi lomtalanítást 2018. október 17-én és 18-án végzi. 
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanokban keletkező olyan 
szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetők el a kukákban, 
illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállít-
hatók el (pl. bútor, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákol-
va). Nem kihelyezhető hulladékok: a kommunális hulladék, 
építési törmelék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan 
hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést 
végző dolgozók testi épségét, egészségét. A hulladékok el-
helyezése: a lomtalanítási hulladékot a szedési útvonalon 
(lakóingatlanok előtt) úgy kell elhelyezni, hogy az a begyűj-
tő gépjárművel megközelíthető legyen. A kihelyezett hulla-
dék nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjárműforgalmat. 
Az apróbb, kisméretű hulladékokat bekötött zsákokban kell 
kihelyezni. A lomot október 17-én és 18-án reggel hét óráig 
kell kihelyezni! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a bejelentés 
nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklera-
kásnak minősül. Az illegális hulladék elhelyezése hatósági-
lag tilos, szabálysértési eljárást eredményezhet! Elérhetősé-
gek: ingyenes hívható telefonszám: 06-80-200-966; e-mail: 
ugyfelszolgalat@dhkkft.hu; cím: 4024 Debrecen, Vígkedvű 
Mihály utca 7.

Tájékoztatás a hátralékos fogyasztói 
vízkorlátozásról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. 2018. 10. 01. – 2018. 10. 05. között ivóvíz kor-
látozást illetve felfüggesztést kíván végrehajtani hátralékos 
fogyasztóinál a 2011. évi CCIX. Törvény 58. § (1) értelmé-
ben. Az érintett felhasználókat a TRV Zrt. levélben értesí-
tette. Amennyiben adott határidőn belül, de legkésőbb a 
korlátozás vagy a szüneteltetés napjáig nem rende-
zik tartozásukat, a bejelentett műszaki intézkedést vég-
rehajtják. A vízközmű-szolgáltatásról szóló fenti törvény az 
alábbiak szerint rendelkezik. A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 
külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben 
korlátozható; az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szű-
kítő helyezhető el; lakossági felhasználó esetében a közüze-
mi ivóvíz-szolgáltatás felfüggeszthető, ha a létfenntartási 
és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges 
ivóvíz-ellátás más, elérhető módon biztosítható; nem lakos-
sági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás 
felfüggeszthető, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 
30 napos határidővel a közüzemi szerződés felbontható. A 
tervezett műszaki intézkedést követően is biztosítva lesz a 
felhasználók részére a rendelet szerint meghatározott mini-
mális ivóvízmennyiség.

Ménes Andrea 
polgármester

Nyelvvizsgamentés a diplomáért

A települési tapasztalatok alapján beazonosításra került, 
hogy kb. 75 olyan hátrányos helyzetű fiatal él Vámospércsen 
és a környező településeken, akiknek azért nincs diploma/
oklevél a kezükben, mert nem sikerült még a nyelvvizsgáju-
kat megszerezni. Emiatt sok esetben a végzettségüknek meg-
felelő munkahelyen nem tudnak elhelyezkedni. Vámospércs 
Városi Önkormányzat nekik kíván segítséget nyújtani azzal, 
hogy 2019. első felében mintegy 120 órás, komplex középfo-
kú nyelvvizsgára felkészítő programot indít (igény szerin-
ti) két nyelvből, 14 fő részére. A jelentkezéssel kapcsolatos 
konkrét információkat a Vámospércsi Hírek egyik követke-
ző számában is megjelentetjük.

Ménes Andrea 
polgármester

Dupla építési telek 2000 m2.
Telephely kiadó a 48-as út mellett.

Hyundai kis teherautó friss műszakival eladó.
Érdeklődni: Bocskai kert 2 szám alatt 

vagy 06-30/312-8638-as telefonszámon.



Térey János Babérkoszorú-
díjas költő, író, eddig érdemei, 
Vámospércshez való hűséges 
kötődése, a város jó hírének 
ápolása, a kortárs magyar 
kultúrában való megjele-
nítése alapján díszpolgári 
címben részesült július hete-
dikén. A szerzővel málnaföl-
dekről, zártkertekről, a múló 
időről, a kortárs irodalom 
bátorságáról beszélgettünk.

Korpa Tamás: A követ-
kező érzékletes és nagyon je-
lentéses sorral kommentáltad 
a díszpolgári címedről hírt 
adó újságcikket a közösségi 
médiában: „Ha ezt apám meg-
érhette volna”. Ünnepi beszé-
dedben a szüleid emlékének 
és ifjú önmagadnak ajánlottad 
a díjat. Mesélnél az itteni kö-
tődésedről és arról, hogy mit 
kerestél Vámospércsen tizen-
évesen? 

Térey János: Ahogy a mi-
tológiában Antheusz a föld 
érintésétől kap új erőre, úgy 
nyerek én új és új energiákat 
a szülőföldemen. Apám a het-
venes évek elején vásárolt egy 
szőlőt, pontosabban két földet 
és két pajtát Vámospércsen, 
így kezdődött. Az egyik épület 
elpusztult, a másik még meg-
van, sőt földestül eladó, innen 
is üzenem.

Korpa Tamás: Milyen volt 
egy málnaültetvény és egy 
szüret a 80-as évek elején? 
Emlékszel „mesterfogásokra”? 
Apád esetében az itteni kert-

létesítés mögött a „műveljük 
kertjeinket” elv érvényesült, 
vagy értelmezhető volt mind-
ez egyfajta kivonulásként pél-
dául a Kádár-rendszer hamis 
illúziói közül? 

Térey János: 1950. május 
21-én kezdődött a történet, 
amikor a Béke Termelőszö-
vetkezet államosította egy 
nagygazda család tanyáját a 
Debrecen melletti Macson. 
Nagyapám nem bírta elvisel-
ni a kifosztásukat, pár évvel 
múlt ötvenéves, amikor meg-
halt. Noha apám esetében 
biztosan arról is szó volt, 
hogyan töltheti el az idejét 
értelmesen egy középkorú 
férfi („Minden bizalmukat egy 
kicsi szigetbe vetik, egy utó-
piába, ahol nincs semmilyen 
zavaró tényező, és elég kicsi 
ahhoz, hogy megtölthessük 
saját személyiségünkkel anél-
kül, hogy fellépne a mások 
jelenléte iránt érzett hiány”, 
mondja Morten A. Strøksnes), 
mindez egyértelműen kivonu-
lásként, menekülésként jelent 
meg a szemem előtt. Mármint 
apám kivonulásaként, aki-
nek számításából felesége és 
kisfia kimaradtak. Mi pedig 
fogtuk magunkat, és nekiin-
dultunk a nyakba akasztható 
dobozkáinkkal a domboldal-
nak. Egy-egy óriás málnaszem 
megtalálásának örömére, és 
a poloskák bűzére is emlék-
szem. Apám nyugdíjas vasúti 
mérnök volt, a Mathiász János 
Kertbarátkör tagja, a régi Köl-

csey Művközpontba járt talál-
kozókra. Anyám pedig orvos, 
aki, gondolom, szívesebben 
járt volna színházba vagy fe-
dezte volna föl magának az 
Amalfi-partszakaszt Nápoly 
mellett. Nekem sem voltak 
földművelő ambícióim, a kis-
dinnyék, a műtrágya és a fólia-
sátor világában meglehetősen 
elveszetten mozogtam tizen-
évesen. De az Erdőspuszták 
annál jobban tetszettek. A 
halápi erdőben ültetett Bal-
kán kempingkerékpárra az 
apám. Nem véletlenül a társas 
események, a kútásások és 
a slambucfőzések maradtak 
meg a legélénkebben, anyám 
akkori asszisztensnőjének, 
Erzsikének a férjével, Tokaji 
Gyula józsai tűzoltóval kö-
zösen. A nevek nemrégiben 
visszajöttek. Faragó Gabi, a 
csinos kolléganő. Őt megtalál-
tam a neten, de már nem em-
lékezett semmire, anyukámon 
kívül. Csilla néni Trabantja 
korán reggel a debreceni Ta-
nácsköztársaság útjáról indult 
velünk a kertbe. Pista bácsi 
egyszer majdnem elfelejtett 
hazavinni minket, úgy kellett 
kiállnom a kocka-Lada elé, a 
dűlő közepére, hogy észreve-
gyen. Sötétedésig vártunk rá. 
És volt egy kis szürke kuva-
szunk is, Bogáncs, Bokor Fe-
renc kertbaráttól kaptuk. 

A történet kegyetlen csatta-
nója, hogy most éppen ugyan-
azokat az államosított macsi 
földeket készül fölvásárolni a 

BMW.  Értem én, hogyne érte-
ném: ezer új munkahely, gya-
rapodunk, miegymás, de bi-
zonyára megérted te is, hogy 
számunkra akkor is különös 
érzés. A kárpótlási jegyeket 
apámnak sohasem sikerült 
értékre váltania. Most pedig a 
padláslesöprők után jönnek a 
multik.

Korpa Tamás: 2008-ban 
egy kortárs irodalmi egye-
temi szemináriumon Berta 
Erzsébet tanárnő vezetésével 
olvastuk Ultra című nagyha-
tású könyved Debrecen és 
családod emlékezetét össze-
kapcsoló ciklusát. Szóba ke-
rült egy furcsa, talán a kötetbe 
sem annyira belesimuló vers 
is, a Zártkert, jelesül e vers 
végéhez illesztett helyjelölés 
(„Vámospércs, Báthory-kert). 
Tisztán emlékszem tanárnő 
szavaira: „De mit jelenthet 
ez a szó egy távoli olvasónak, 
Vámospércs… A szavak zama-
tát, poétikus karakterét?, nem 
a konkrét helyet nagy való-
színűség szerint.” Akkoriban 
még én sem tudtam ponto-
san, hol keressem a térképen 
Vámospércset. Nagyon sok 
helyet megírtál (Drezdától 
Varsón át Kolozsvárig, Deb-
recenről nem is beszélve). E 
helyek megírása erősíti a kö-
tődést hozzájuk, vagy azzal, 
hogy megírtad őket, inkább 
engeded, hadd menjenek?

Térey János: Sok helyen 
érzem jól magam, de nem 
minden válik nyersanyaggá. 

Vérszerződést talán túlzás vol-
na mondanom, de a kötődé-
sem azokkal a helyekkel erős 
és örök, amelyeket sikerül is 
megírnom. Visszajárok  a meg-
élt és megírt helyekre, az álta-
lad említett városokat például 
tavaly jártam be hosszú évek 
után újra. 

Korpa Tamás:  Hozott 
erős élményeket a viszontlá-
tás? Ha igen, említenél egy-két 
példát?

Térey János: Varsóra példá-
ul alig ismerni rá. Felhőkarco-
lók húsz éve is voltak, de most 
több tucat van. A gazdaság 
megerősödött. A központban 
már nem látszik, hogy itt vala-
ha is lett volna világháború, kij-
jebb persze mindmáig találsz 
üszkös falcsonkokat. Éppen 
házat alapoztak a Dzielnán, 
és előkerült egy pince a köz-
ponti gettóból, bedőlt bolto-
zattal, kormos peremű téglák, 
vasak, traverzek, vezetékek 
az exkavátor kanalában. Ho-
mokra épült az egész negyed. 
Ilyen eddig még csak rossz 
álmaimban jött elő. Az új zsi-
dó múzeum nagyszabású. Fél 
nap kell hozzá, nekem másfél 
órám volt. Középkorral, aztán 
fazsinagógákkal indul. Itt be-
gyorsítottam, arra az időre fó-
kuszálva, amikor kölcsönösen 
adott egymásnak a két kultúra, 
mindenekelőtt a háború előtti 
száz évben. Az a tetőtől talpig 
berendezett zsidó utca na-
gyon jó, étteremmel, mozival. 
És rögtön rá a bombázás. Nem 

olyan megrázó, mint a Jad 
Vasem. De nem is száraz, fáj-
dalmas holokausztmementó; 
itt az élet jeleire összpontosí-
tanak. Ami ma már nem sok, 
a jiddis színház is megszűnt. 
Drezdát tizennyolc év után 
láttam viszont. Ég és föld a 
különbség a kétféle város kö-
zött, Frauenkirche nélkül és 
Frauenkirchével, mert az a 
templom belül is csoda. Hal-
latlanul színpadias, fényárban 
úszó épület, magas ablakok-
kal, aranyra, tojássárgára, hús-
színűre és égszínkékre festett 
karzatokkal, csiszolt parkettá-
val. Mostanság az egész teret 
visszaépítik mellé, szó szerint 
a semmiből. Barokk utca, ami-
ből egy szó sem igaz. De való-
jában én is erre vágytam. Az 
Élet él és élni akar.

Korpa Tamás: Harminc-
hat éves asszony, Nyugat-Bi-
har, Zártkert, Málnaföldek 
mindörökre, Szeretetlen Mar-
git, Az összes kijelölése – csak 
néhány vers, amiben – a tág 
értelemben vett – Alföld va-
lóságával és közelmúltjával 
vetsz számot. Erős nyersanyag 
számodra az Alföld, Bihar, a 
Hajdúság? Tervezel még fog-
lalkozni vele, velük?

Térey János: Nagyon. A 
családról biztosan írok még, 
málnaföld-ügyben pedig min-
den vámospércsinek ajánlom 
szeretettel az Alföld szeptem-
beri számát.

Málnaföldek mindörökre

2018. augusztus 25-én ke-
rült megrendezésre a Hajdú-
Bihar megyei Vadászkamara 
és Vadászszövetség szervezé-
sében a 2018. évi vadásznap. A 
tiszacsegei találkozó fénypont-
ja a Vámospércsi Farkasvölgye 
Vadásztársaság magas rangú 
elismerése volt. Vadásztársa-
ságunk ugyanis megkapta a 
gróf Nádasdy Ferenc Emlék-
plakettet, ami hazánkban a 
vadásztársaságoknak adható 
legmagasabb kitüntetés. A 
díszoklevél laudációja szerint 
a társaság a magyar vadgazdál-
kodás és vadászat fejlesztése, a 
természeti értékek védelme, a 
szakma hírnevének megőrzé-
se érdekében kifejtett ered-
ményes tevékenységért része-
sült az Emlékplakettben, amit 
személyesen vitéz Hunyadi 
Péter, a vadásztársaság elnöke 
vett át. Vitéz Hunyadi Péter 
ugyanezen az eseményen a 
Magyar Vadászatért Érdem-
érem kitüntetés birtokosa is 
lett, amit Dr. Forgács Barna, a 
Hajdú-Bihar megyei Vadászka-
mara elnöke adott át a magyar 
vadgazdálkodás és vadászat 
támogatásáért, nemzetközi 

kapcsolataink építéséért, jó 
hírnevünk megőrzéséhez 
nyújtott önzetlen tevékeny-
ségéért.  „A megyénkben 
összesen 83 vadásztársaság 
működik, közülük az idén 
mi érdemeltük ki a Nádasdy-
emlékplakettet, ami mellé a 
kialakult gyakorlat szerint a 
Társaság elnökét is kitüntetik 
a Magyar Vadászatért érdem-
éremmel. Az emlékplakettből 
minden évben megyénként 
egy darabot ad ki az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet a 
Megyei Vadászkamara, a Me-
gyei Vadászszövetség és más 
társszervezetek javaslatára. A 
Dr. Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes úr, a Vadászati 
Védegylet elnöke által aláírt 
elismeréseket az érdeklődők 
hamarosan a Farkasvölgye 
vadásztársaság vadászházá-
ban megtekinthetik. Várat-
lanul ért, de nagyon büszke 
vagyok, hogy felső szinten is 
így elismerik ennek az immár 
71 éves vadásztársaságnak a 
munkáját. A társaságot többek 
között nagyapám, id. vitéz Hu-
nyadi Péter alapította kereszt-
komájával, idős vitéz Turucz 

Istvánnal, a vadászmesterünk 
dédnagyapjával, az egykori 
földtulajdonosokkal és vadá-
szokkal. Az alapítók és jelenle-
gi tagok névsora meg van örö-
kítve a vadászházban látható 
nagyméretű emléktáblán” 
– nyilatkozta a Vámospércsi 
Híreknek a társaság elnöke. 
Vitéz Hunyadi Péter beszá-
molt arról, hogy 2016-ban új, 
szigorúbb vadászati törvény 
lépett életbe. A megváltozott 
követelményeket teljesíteni 
tudták, megszerezték 2036-ig 
a vadászati jogot, területvesz-
tés nélkül. „A Farkasvölgye 
Vadásztársaságnál hosszú távú 
tervezés és racionális gazdál-
kodás folyik, aminek köszön-
hetően a társaság rentábilis, 
anyagi bázisa biztos. Jelenleg 
8000 db fácánt nevelünk. Si-
került átvészelnünk az előző 
évben ért elemi csapást: a fá-
cánnevelő hálóját a jégeső, az 
ónos eső és a havazás megron-
gálta, de kemény munkával és 
összefogással újjáépítettük, 
sőt jócskán megnöveltük a 
kapacitást (5000-ről 8000 
darabra).  Hosszútávú szerző-
dést készítettünk elő a román 

Bihor megyei vadászszövet-
séggel, akik már az idén 4500 
db előnevelt fácánt vásároltak 
tőlünk.  Évek óta jár hozzánk 
egy osztrák báró, aki szezo-
nonként 8-10 vendéget is hoz 
magával. Németországból, 
Ausztriából, Olaszországból, 
sőt Dubaiból és Afrikából 
is, eredményesen vadásznak 
Vámospércs környékén és elvi-
szik hírünket szerte a világba. 
A XXVI. Hajdú-Bihar megyei 
Vadásznapra a vámospércsi 
vadászok különös gonddal 
készültek, mintegy 30-35 fő-
vel képviseltették magukat, 
három sátrat húztak fel, amik-
ben féltve őrzött trófeák is 
helyet kaptak.   A vadászok jó 
része ezen a napon a puskát 
fakanálra cserélte, hiszen a 
vadásznapok elmaradhatatlan 
eseménye a vadas gasztronó-
mia és ízvilág népszerűsítése. 
A tiszacsegei főzőversenyen 
három kategóriában lehetett 
indulni (bográcsos vadételek; 
sült vadételek; egyéb tájjelle-
gű ételek), a vámospércsiek 
utóbbi kategóriát részesítet-
ték előnyben, a (vámospércsi 
töltött káposzta, ahogy a jó 

Anyám csinálta) nevű ételük-
kel.  Nem véletlenül, hiszen 
tarsolyukban csodafegyvert 
rejtegettek. A különleges 
töltött káposzta receptje v. 
Hunyadi Péter nagynénjétől 
Bözsike nénitől származik, 
aki a debreceni Aranybika 
főszakácsa volt mintegy négy 
évtizeden keresztül, és töltött 
káposztájával az 1958-as brüsz-
szeli világkiállításon arany-
érmet nyert. A feleségem 
megőrizte ezt a tudományt, 
a vadászmesterünk, Sándor 
Sándor párjával 412 darabot 

készítettek el az ínyencségből. 
A zsűri elnöki tisztjét Bodrogi 
Gyula Kossuth-díjas színész, a 
Nemzet Művésze töltötte be. A 
kategóriában végül harmadik 
helyezést értünk el, szép por-
celánvázával gazdagodtunk, 
amit szintén a vadászházban 
lehet majd megtekinteni. 
„Örömünkre szolgál, hogy 
szűkebb hazánkat, szülőváros-
omat, Vámospércset is sike-
rült egy kicsit népszerűsíteni, 
megismertetni ezen a rendez-
vényen” – tette hozzá vitéz 
Hunyadi Péter.

Vadászszívvel –
magas rangú elismerésben részesült a Farkasvölgye Vadásztársaság

Korábbi számainkban már 
idéztük Görgei Artúr Napló-
jának 1849. augusztusi bejegy-
zéseit, amikben beszámol a 
magyar haderő vámospércsi 
táborozásáról, valamint 
Szemere Bertalan miniszter-
elnök és gróf Batthyányi Káz-
mér külügyminiszter látoga-
tásáról. Mostani számunkban 
Ábrányi Kornél nemzetőr, kor-
mánybiztosi titkár (a későbbi 
zenei író, zeneszerző, zon-
goraművész) önéletírásából 
idézünk egy, a Vámospércsre 
vezető útját, a katonai tábort, 
a debreceni csatát körülvevő 
feszült várakozást megörökí-
tő részletet. A közlés során 
az eredeti helyesírást követ-
jük. „Vámospércs hajduváros, 
Szabolcsvármegye legutolsó 
keleti kiszögellése Biharmegye 
határánál. A negyvennyolc 
év előtti s a mai Vámospércs 
között csak az a különbség, 
hogy azóta vasúttal közelebb 
jutott a világhoz, máskülön-

ben ma is csak ott áll, mint a 
hajdukirály: Bocskai korában. 
Dombon épült sugár kálvinis-
ta tornya ma is csak ugy tekint 
le végig a nyiri homokbuckák 
hullámzó tengerére, mint 
1849. aug. 2-án. Ugynevezett 
városháza és paplakjának a tá-
jéka is a régi. Nyári esténkint, 
a kapufélfa melletti padokon 
ma is csak ugy pihenőt tarta-
nak tele korsókkal a tereferé-
lő komámasszonyok s a piros 
pántlikás hajadonok s a botos 
hajduk, kisbirók és bakterek, 
ma is csak ugy hányják vetik 
az ország dolgát, vagy bó-
biskálnak, mint akkoron. De 
minő más képet nyujtott aug. 
1-én 1849., mikor oda az na-
pon délután – Nyíradonyból 
jövet – Görgei Arad felé vo-
nuló seregének két hadteste 
egy napi pihenőre megérke-
zett és tábort ütött! Harmadik 
hadteste (a Nagy Sándoré) 
párhuzamosan haladt vele 
Debrecennek tartva, hol szin-

tén pihenő táborba volt szál-
landó. De minő pihenő lett 
abból! Olyan, melynek nyomá-
ban a halál kaszája járt, ásóval, 
kapával, hogy feltöltse sírhal-
mokkal az Alföld homokkal 
ölelkező, fekete Kánaán-síkját. 
Vajjon fog-e még Vámospércs 
valaha annyi edzett magyar vi-
tézt, szabadsághőst látni, mint 
azon a két napon? Azt hiszem, 
még ma is azokról beszélnek 
a hajdu nagyapák az unokák-
nak.” A vámospércsi honvéd-
táborról a következőképpen ír 
Ábrányi: „Másnap, augusztus 
2-án, délután ugy két órakor, 
könnyü bricskán elindultunk 
az alig egy órai távolságra eső 
Vámospércs felé. A hőség rek-
kenő volt, a nyári levegő meg 
nyomott, mint a kedélyünk. De 
alig értünk ki a falu határából, 
mikor egyszerre erős, egymást 
sürün követő ágyudörgések 
reszkettették meg a levegőt. 
Oly közelnek tetszettek, mint 
ha csak a Vámospércs alatt 

kezdődő másfél mértföld 
széles debreceni erdő alján 
dörögnének. Későbben bele-
vegyültek az ágyuk bömbölé-
sébe a gyorsan egymást köve-
tő gyalogsági sortüzek is. Egy 
nagy dimenzióju csata képe 
tárult fel képzeletünk előtt. 
Anyám bizonytalanságtól 
gyötörtetve, visszafordulásra 
kért; én kötelességemre hivat-
kozva még gyorsabb hajtásra 
ösztönzém a lengyel hőst, ki 
hangjáról azonnal fölismerte 
a muszka baterriák intenzivi-
tását.  Már-már ugy tetszett, 
mintha ép a csata derekára 
érkeznénk Vámospércsre. 
Mintegy fél négy óra lehetett 
mire a helyszinére érkeztünk; 
azt hittük, egy lelket sem talá-
lunk a táborban, de mily nagy 
volt a csodálkozásunk, mikor 
a honvédséget szuronygulák 
mellett sütni, főzni, a huszár-
ságot lovat abrakolni, itatni, 
szénát hordani, a tüzérséget 
pedig az ágyuk mellett ülni, 

pipázgatni, a tiszteket sétál-
ni, szivarozni, a vezért pedig 
törzskarával együtt a paplak 
udvarán kiteritett gyéké-
nyen heverészve, cigarettázva 
az ágyudörgést, sortüzeket 
hallgatva s mindenféle meg-
jegyzéseket téve találtuk.” 
Miközben Nagysándor József 
és az orosz haderő Debre-
cen mellett megütközött, a 
Vámospércsen állomásozó fő-
sereghez Kossuth kormányzó 
küldöttjeiként megérkezett 
Szemere és Batthyányi Káz-
mér, akik rövid tárgyalást foly-
tattak Görgeivel. A debreceni 
csata kimeneteléről továbbra 
sem érkezett hiteles informá-
ció. Ebben a feszültség teljes 
állapotban folytatja Ábrányi 
visszaemlékezéseit: „Bárkit 
kérdeztem, senki biztosat 
nem tudott mondani a debre-
ceni eseményekről. Bónissal 
csak ugy ruhástól ledőlve 
vártuk a virradatot, mikor 
ugy három óra felé éjfél után 

heves kardcsörgés ébresztett 
fel szundikálásunkból. A tá-
bornok egyik hadsegéde: Frá-
ter Pál, Nógrádmegye egykori 
alispánja és országgyülési kö-
vete rontott be hozzánk azzal 
a hírrel, hogy staféta jött, tu-
datván Debrecen katasztrófá-
ját. E hirre mindenki várta a 
tábori alármot s a rögtöni in-
dulást. De bizony ismét csak 
szép csendesen maradt min-
den s Phoebus szekere már jó 
magasra hágott, mikor az első 
katonai sorok megindultak 
Nagy-Létán át Nagyvárad fele. 
A sereg aztán ment-mendegélt 
rendes lépésben és menetek-
ben, míg csak augusztus 13-án 
a Világos előtti sikon sorsához 
nem ért.” Ábrányi a világosi 
fegyverletételt követően 1860-
ban megalapította az első ma-
gyar zenei szakfolyóiratot, a 
Zenészeti Lapokat, ő volt a 
Zeneakadémia egyik életre hí-
vója, titkára és tanára.

Vámospércsi Téka



Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenő hírlapja. Felelős szerkesztő: Korpa Tamás (vamospercsi.hirek@gmail.com). A szerkesztőség címe: Művelődési Ház és Könyvtár, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039.
Kiadja: Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Városi Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelőszerkesztő: Fábián Máté. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelős vezető: Fábián Imre ügyvezető

Az elmúlt évekhez hason-
lóan nyárzáró családi napot 
tartottunk a Dózer Horgásztó-
nál augusztus 27-én. A kirán-
dulók részére teljes ellátást 
biztosítottunk, felejthetetlen 
élményekben gazdagodtunk. 
Idén is felmértük az igényeket 
és iskolakezdő csomaggal tá-

mogattuk a halmozottan hát-
rányos helyzetű családokat. 
A csomagok tanszer alapfel-
szereléseket tartalmaztak. A 
közelmúltban nagyobb ruha-
csomag is kiosztásra került. A 
kézzelfogható támogatáson túl 
a Nemzetiségi Önkormányzat 
szociális tanácsadást is nyújt, 

valamint jogi segítségnyújtást 
is lehetővé tesz. 

A Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségű Önkormányzat 
képviselő testülete nevében:

Kállai Gergőné
elnök

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Hírei

Szeptember 3-án 18 osztály-
ban, 394 tanulóval vágtunk 
neki a 2018/2019-es tanévnek. 
Az 1. és 2. osztályosok a Nagy 
utcai, a 3.-8. évfolyamosok az 
Iskola utcai épületben tanul-
nak.

Az osztályfőnökök: 1.a: Sa-
rudiné Oláh Enikő; 1.b: Ádám 
Magdolna; 2.a: Jankovics Mag-
dolna; 2.b: Tarr Ildikó; 3.a 
Ludmanné Németh Marianna; 
3.b: Nagyné Pesti Gyöngyi; 
4.a: Molnár Edit; 4.b: Ottó 
Mária; 4.c: Hetey Lajosné; 5.a: 
Tóth Éva; 5.b: Fodor László; 
6.a: Kovácsné Nagy Anikó; 6.b: 
Ráczné Stummer Ibolya; 6.c: 
Kelemenné Hajdó Mária; 7.a: 

Opre Mária Krisztina; 7.b: Cse-
resznye Erzsébet; 8.a: Hamecz 
Erika Emese; 8.b: Szentjóbi 
Marianna. 

Elsőtől negyedikig minden 
osztály, felső tagozaton az 5.a, 
6.a, 6.b, 7.a és 8.a osztályok 
egész napos iskolai oktatás-
ban vesznek részt.

Szeptembertől két új peda-
gógus is dolgozik iskolánkban: 
Danka Noémi ének-földrajz-
történelem szakos, Dorogi Ba-
lázs matematika-fizika szakos 
tanár.

A művészeti oktatás szep-
tember 10-től indul.

Az úszásoktatás a 4., 5. és 
6. évfolyamosok számára a 

szeptember 17. és október 12. 
közötti időszakban történik 
a vámospércsi tanuszodá-
ban. Minden osztály 6x2 órát 
úszik. Kérjük a kedves szülő-
ket, a szükséges felszerelést 
(fürdőruha, úszósapka, töröl-
köző, papucs) szíveskedjenek 
előkészíteni a gyermeküknek!

Szeptember folyamán az 
első és ötödik osztályokban 
lesz szülői értekezlet, a többi 
osztályban októberben várjuk 
a szülőket.

Sikeres tanévet kívánunk!

Tankáné Antal Irén
intézményvezető-helyettes

Becsengetés a Vámospércsi Mátyás 
Király Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában

Babszem Jankó és barátai 
vers- és mesemondó verseny, 
a népi ételek seregszemléje, 
„Az égig érő paszuly” rajzpá-
lyázat eredményhirdetése, 
palacsintasütő verseny, ősz-
köszöntő zenés felvonulás 
a város utcáin, valamint két 
ingyenes koncert (Kowalsky 
meg a Vega; Tordai Zoltán és 
zenekara) – dióhéjban ezek 
a programelemek színesítet-
ték a szeptember 8-án, szom-
baton megrendezett városi 
őszi fesztivált. „Bizonyítottuk 
mennyire szeretjük egymást, 
a városunkat, milyen fontos a 
rólunk alkotott kép, s mi min-
denre vagyunk együtt képe-
sek. Sok-sok ember akaratát 
és segítő hozzáállását tükrözi 
az őszi minifesztivál. Aki nem 
hiszi, járjon utána!” – nyilat-
kozta lapunknak Ménes And-
rea polgármester. Az alábbi-
akban közöljük a versenyek 
végeredményeit. A Babszem 
Jankó vers- és mesemondó 
versenyen 1-2. osztályosok kö-
zött 1. díjas lett Plavecz Zoé, 2. 

díjas Balázs Máté, 3. díjas Nagy 
Zsanett Lili és Trencsényi 
Simon. A 3-4. osztályosok kö-
zött 1. díjat kapott Szabó Lili, 
2. díjat Sallai Réka, 3. díjat pe-
dig Petró Zolán. 5-6-7. osztá-
lyosok között 1. díjban része-
sült Plavecz Kincső, 2. díjban 
Petruska Kristóf és Szilágyi 
Ádám, 3. díjban Ács Panna és 
Karacs Zsófia. A rajzversenyen 
1-2. osztályosok között 1. díjat 
kapott Szatmári Gréta, 2. díjat 
Plavecz Zoé, 3. díjat Fekete 
Gabriella. A 3-4. osztályosok 
között 1. díjas lett Fazekas La-
ura, 2. díjas Picil Anna, 3. díjas 
Vórincsák Vivien és Uzdi Má-
tyás. Az 5-6. osztályosok között 
1. díjban részesült Bak Csen-
ge és Kozma Zsolt, 2. díjban 
Szalai Eszter és Pálóczi Fanni, 
3. díjban Balogh Jenő és Krekk 
Petra. A 7-8. osztályban Borsó 
Zoltán végzett a dobogó leg-
magasabb fokán, Drigány Eve-
lint és Rostás Szabolcsot meg-
előzve. Különdíjban részesült 
az óvodás Gábori Gergő. A 
palacsintasütés nagymeste-

re Gyermán Zoltán lett. Népi 
ételt készítettek: Bartháné 
Bodor Judit, Eduárné Póik 
Márta, Fagyal Gáborné, Fagyal 
Mária, Héjjas Ivánné, Holló 
Istvánné, Jégerné Huszti Ani-
kó, Jóga Attila, Kanyóné Papp 
Klára, Kozma Sándorné, Mé-
nes Mihályné, Molnár Imréné, 
Papp Jánosné, Somogyi László 
Gábor, Tatár Sándor, Vargáné 
Aszalós Magdolna. Szekerez-
tetéssel örvendeztették meg 
a lakosságot: Holló István, 
Laiber Erik, Malmos Imre, 
Méhész Sándor Postár Tibor, 
Tóth Csaba, Tóth László, Var-
ga Elek. Kisbíróként lépett fel 
Petruska Kristóf, dobszóval 
kísérte Kozma Dániel. Kö-
szönjük Zudor Róbertnek a 
dekorációhoz biztosított szal-
mabálákat. Köszönjük a lakos-
ságnak a sok terményt, melyet 
a dekorációk készítéséhez 
adtak.

Diósné Kozma Erzsébet
intézményvezető

Rajta vagyunk a fesztiválvonaton! 
Kihajolni veszélyes!

A Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 
szervezésében 2018. szeptem-
ber elsején 56 fő részvételével 
kirándultunk a Kőrösrévi szo-
rosba. A résztvevők között 14 
bagaméri és 42 vámospércsi 
túrázó volt, mindenki kivá-
lóan teljesítette a kijelölt út-
vonalat.  Reggel hat órakor 
indultunk Vámospércsről, út-
közben felvettük a bagaméri 
utasainkat, az ártándi határ-
átkelőn át  nyílegyenesen tar-
tottunk Körösrévre. A faluban 
bementünk egy kis boltba, 
ahol mindenki megvásárolta 
a helyi finomságokat, azt kö-
vetően gyalogosan megpakol-
va elemózsiával, nyársakkal, 
tüzelővel és nagy izgalommal 
folytattuk az utat a szorosban 
a Zichy-barlang felé. Utunkat 
két oldalt meredek sziklák, 
fák szegélyezték, zenei aláfes-
tésként szolgált a Sebes-Körös 
hangos moraja, és időként a 
szorosban áthaladó Kolozs-

várról Nagyváradra tartó sze-
mélyszállító- és tehervonat. 
Megérkezve a hajdanán csodás 
pompájában tündöklő E.K.E. 
turista vendégházhoz (Lujza-
lak), letáboroztunk, megrak-
tuk a tábori tüzet és a csapat 
egyik fele elkezdte a szalonnát 
sütni, még a másik fele Géczy 
Mihály túravezetővel megcso-
dálhatta az 1903-ban feltárt 
Zichy-cseppkőbarlang cso-
dálatos cseppköveit, és azok 
között a természet által meg-
formált alakokat (Hófehérke, 
törpék, próféta, földgömb, 
sárkány, pokol lángjai stb.). 
A túra végén mindenki iha-
tott az örök szerelem tóból: a 
legenda szerint, aki három 
kortyot iszik a vízből,  örök-
ké szerelmes lesz. A barlang 
vadregényes szépsége leírha-
tatlan, levegője gyógyhatású, 
lakói denevérek és apró rá-
kocskák, rovarok. A barlang 
látogatása után lekaptattunk a 
vízesés aljához, ahol a víz hő-

mérséklete mindössze 5-7 fo-
kos, kellemes hűvös levegővel. 
Miután mindenki megnézte 
a tábor körüli nevezetessége-
ket, megsütötték az ebédet, 
elindultunk hegyet mászni. 
Tervünk a piros kör turista-
jelzésű útvonalon eljutni az 
első kilátóig, kb. 250 méter 
magasságig, a kilátóból gyö-
nyörű panoráma tárult elénk, 
mély szakadékkal, rálátással a 
vendégházra, folyóra. Az erő-
feszítő túra után, táborbontás 
és irány vissza a buszhoz és 
azzal haza. Túljelentkezés mi-
att szeptember 9-én vasárnap 
megismételtük a kirándulást. 
A következő utazásunk sem 
várat magára sokat: 2018. 
október 13-án (szombaton) 
kirándulást szervezünk a fe-
ketetói vásárba. Várjuk a je-
lentkezőket!

Somogyi László Gábor

Barangolás a Sebes-Körös mentén
TELEPÜLÉSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK
 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Vámospércs Városi Önkormányzat a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben EFOP-1.5.3-16-2017-00077” kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki a 

településen élő középfokú oktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.

2018/2019 TANÉV I. félév

I.) A pályázat célja:
Vámospércs Városi Önkormányzat - a 13/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete alap-
ján - a település népességmegtartó erejének erősítése érdekében a Vámospércs városban 
élő azon középfokú oktatási intézményekben tanulók részére kíván települési ösztöndíjat 
biztosítani, akik megfelelnek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.

II.) Az ösztöndíjban részesítés feltételei:
1.) Vámospércs közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel ren-

delkezik és életvitel szerűen ott él.  
2.) Az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszer-

ben, nappali tagozaton tanul (gimnázium, szakközépiskola, szakgimnázium, szakisko-
la 9-10. évfolyam stb.) (Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, 
négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni)

3.) Követelmény, hogy a pályázat benyújtását megelőző iskolai félévének tanulmányi át-
lageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 3,5 legyen.

4.)  A tanulmányokat folytató gyermek családjában az egy főre eső jövedelem összege nem 
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkiesebb összegének 300 %-át (2018. évben 
85.500 Ft)

5.) Belép a projekt keretein belül megvalósuló Diákszövetségbe, és tagként/ vezető tag-
ként részt vesz a tevékenységekben és 

6.) Belép a Szívesség Bankba szívesség nyújtó tagként, és aktívan közreműködik annak 
működtetésében.

7.)   Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a tanuló, aki:
a) olyan szakmát tanul, mellyel a humán közszolgáltatásban el tud helyezkedni,
b) közösségi szolgálatot teljesít, vagy igazoltan önkéntes munkát végez a lakóhelyén,
c) nyelvvizsgával, számítógépes vizsgával rendelkezik,
d) árva, félárva, egyedülálló szülő neveli, fogyatékossággal él, 
e) akinek családjában tartósan beteg, rokkant, vagy munkanélküli családtag van,
f) akinek szülei közfoglalkoztatásban vesznek részt. 

III.) A pályázat mellé kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek: 
1.) Pályázati adatlap (kötelező melléklet), amely tartalmazza a pályázóról szükséges infor-

mációkat. A pályázati űrlap a település honlapjáról letölthető, illetve a Vámospércsi 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető.

2.) A kérelem beadásának időpontjától függően félévi, vagy év végi iskolai bizonyítvány 
másolata.

3.) Iskolalátogatási igazolás
4.) A gyermeket nevelő család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló jövedelem-

ről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő, a 
kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló igazolást

5.) Lakcímkártya másolata
6.) Részvételi szándéknyilatkozat másolata Diákszövetségbe és a Szívességbankba való 

belépésről.

IV.) A pályázat mellé nem kötelezően csatolandó igazolások, mellékletek: 
1.) Ha van: tanulmányi és szaktárgyi versenyeken elért eredmények iskolai igazolása, nyel-

vi, - számítógépes stb. vizsga vagy végzettség megszerzését igazoló dokumentum má-
solata 

2.) Igazolás közösségi szolgálat teljesítéséről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 15. pont alapján: közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a 
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi 
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgo-
zása) vagy önkéntes munka végzéséről.

V.) Elnyerhető támogatás összege:
 Maximális támogatási összeg: 50.000 Ft/félév 

VI.) A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt:
 Ménes Andrea polgármester

VII.) A Képviselő-testület a pályázatokat az alábbi módon írja ki és bírálja el:
1.) A 2018/19-es tanév első félévi ösztöndíjpályázata kiírásának időpontja: 2018. 09.10. 2.) 

A pályázatok beadási határideje és módja: 2018. 10. 17. postai úton, vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Szociális irodáján.

3.) A pályázatok elbírálási határideje: 2018. 10. 31. 
4.) Az eredmény közzététele: a támogatottak kiértesítése mellett a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján, a település honlapján, és az Önkormányzat lapjában. 
5.)  A 2018/19-es tanév első félévének idejére támogatott diákokat az eredményről írásban 

értesítjük, amelyben szerepel majd a támogatási szerződés aláírásának helyszíne és 
időpontja is. 

6.) A tanulmányi ösztöndíjak folyósítása egy összegben történik, a támogatási szerződés 
aláírását követő 15 napon belül, a pályázatban megjelölt bankszámlára.

7.) Az Önkormányzat jogosult a támogatás visszavonására abban az esetben, ha a támo-
gatott elköltözik a településről, a diák igazolatlanul mulaszt, vagy olyan magatartást 
tanúsít, amely miatt fegyelmi eljárás indul ellene. 

8.) A pályázat eredménye nyilvános: a diák a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat 
eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalá-
hoz.

Vámospércs, 2018. szeptember 10. 

Ménes Andrea
polgármester


